Program konference s názvem

Participační práva dětí v pomáhajících profesích
Datum:

24. 10. 2017

Místo konání:

Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, BRNO

8:00 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:15

Zahájení konference

9:15 – 09:30

Vladimír Smékal (FSS MU)
Název příspěvku: Úvodní motivační slovo

9:30 – 10:00

Zdeněk Kapitán (ÚMPOD)
Název příspěvku: Spolupráce ÚMPOD s pomáhajícími profesemi

10:00 – 10:30 Igor Nosál (Trialog)
Název příspěvku: Participace dětí je výzvou k vytváření nových typů vztahů
mezi dospělými pomáhajícími profesionály a dětmi
Anotace:
Příspěvek promýšlí teoretické i praktické důsledky požadavku uplatňování
participace dětí v oblasti pomáhajících profesí. Zaměřuje se přitom na klíčovou
oblast změn v sociálních vztazích mezi dospělými a dětmi. V úvodu příspěvku
autor představuje současný rozporuplný kontext participace dětí u nás –
upozorňuje na současné rozpory mezi hodnotami a praktikami, mezi deklaratorní a
aplikovanou praxí, a na diskursivní konflikty kolem pojetí dítěte a pomoci
ohroženým dětem. Jako centrální oblast živoucí (prakticky aplikované) participace
dětí představuje oblast sociálních vztahů mezi dospělými a dětmi a vyvozuje
požadavky na změny v těchto vztazích. Zkoumá teorií požadovaný nový typ
sociálních vztahů mezi dětmi a dospělými a jeho různé aspekty (včetně
diskurzivních a prostorových). Zvláštní pozornost věnuje speciálním vztahovým
potřebám ohrožených dětí a pokouší formulovat vplývající výzvy a možná vodítka
pro novou participativní praxi pomáhajících profesionálů při práci s ohroženými
dětmi.

1/4

10:30 – 11:00 občerstvení
11:00 – 11:30 Ondřej Ipser (PMS ČR)
Název příspěvku: Přípravné řízení jako prostor pro zapojení, pochopení a
urovnání konfliktu mezi mladistvým pachatelem a obětí
Anotace:
Příspěvek se zaměří na způsoby zapojení mladistvého obviněného do řešení
konfliktu. Probační a mediační služba nabízí mladistvému obviněnému možnost se
dobrovolně rozhodnout, zda se chce podílet na urovnání konfliktu a přijmout
následky svého protiprávního jednání. Probační úředník obviněného provází celým
procesem jako průvodce, který napomáhá nalezení řešení a uvědomění si dopadů.
Odpovědnost však spočívá na mladistvém obviněném, který sám volí, jakou
cestou se chce v rámci trestního řízení vydat. Participace mladistvého by byla
představena na konkrétní kasuistice od popsání provinění, přes postoj obviněného
až k jeho řešení (zapojení se do mediace, přijetí výchovného opatření).
11:30 – 12:00 Eva Procházková, Simona Dohnalová (Středisko sociální prevence Olomouc)
Název příspěvku: „O nás s námi“ v zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc
Anotace:
Možnosti participace dítěte na průběhu pobytu v zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace.
12:00 – 12:30 Michaela Trávníčková (Děti patří domů)
Název příspěvku: Provázení dítěte v pěstounské péči v praxi
Anotace:
Příspěvek ukazuje způsob pravidelné práce s dítětem v pěstounské péči
prostřednictvím klíčové pracovnice doprovodné organizace Děti patří domů, z. s.
Organizace má v péči přes 70 pěstounských rodin a v nich přes 120 dětí.
Příspěvek se zaměří jak na principy, které v komunikaci s dítětem ctíme, tak na
ukázky konkrétních metod, her a technik, které v praxi používáme a to v oblasti
sebepoznání dítěte, mapování jeho rodinné situace a potřeb či rozvoje vlastní
identity.
12:30 – 13:30 přestávka na oběd
13:30 – 14:00 Dětský panel
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14:00 – 14:30 Věra Bechyňová (Střep)
Název příspěvku: Účast dítěte na případových konferencích
Anotace:
Ve svém příspěvku se V. Bechyňová zaměří na sdílení zkušeností z případových
konferencí (PK), které se odehrály za přítomnosti dítěte. Konkrétně zazní, jak dítěti
přiblížit, co PK znamená, jak ho k účasti na ni připravit, včetně toho, jak připravit
jeho rodiče. Dále se příspěvek bude věnovat tomu, jak lze dítě podporovat v
samotném průběhu PK tak, aby se mohlo vyjádřit, aby zazněl jeho hlas, a byl
zahrnut do plánu, který je výstupem PK. V neposlední řadě zazní zkušenosti z
praxe – např. jak reagovat na aktuální projevy dítěte v průběhu PK, které mohou
signalizovat nahromaděný stres z rodinné situace, z přítomnosti některých osob či
témat na PK.
14:30 – 15:00 Šárka Francírková (Šafrán dětem)
Název příspěvku: Doprovázení dítěte v tranzitní péči
Anotace:
Šafrán dětem se již 12. rokem věnuje doprovázení dětí v tranzitní péči a jeho vizí
je etablovat tranzitní péči neboli doprovázení dítěte v systému služeb pro ohrožené
děti. Tato služba v systému chybí a je provozována pouze neziskovými
organizacemi včetně organizace Šafrán dětem. Doprovázení dětí při změnách typu
péče akcentuje jejich aktivní participaci na rozhodování o jejich vlastním osudu. Do
současnosti organizace dlouhodobě připravovala a doprovázela již téměř 1000
dětí z celé ČR.
15:00 – 15:30 občerstvení
15:30 – 16:00 Ludmila Trapková, Vladislav Chvála (Středisko komplexní terapie
psychosomatických poruch, Liberec)
Název příspěvku: Participace dětí na rozhodnutích, které se jich týkají, očima
rodinných terapeutů
Anotace:
Dítě se rodí do bio-psycho-sociálního organizmu rodiny (sociální dělohy). Ten má
svou vrozenou biologickou strukturu, psychologickou dynamiku ve vědomí i
nevědomí rodiny a za třetí, rodina spontánně vytváří sociální vzorce, které se z
větší části nevědomě modifikují a předávají z generace na generaci. Všechny tři
vrstvy jsou koevolučně svázané, to znamená, že se na sebe vylaďují, a že změny
v jedné vrstvě mohou i nemusí vyvolávat změny v dalších dvou. Pouze sociální
vrstva je přístupná vyjednávání. V psychologické vrstvě jsou všichni členové rodiny

3/4

od sebe fatálně odděleni, prožívání druhých je zvenčí přístupné pouze
pozorováním a empatií. Sociologické výzkumy ji proto pochopitelně nezkoumají a
neobsahují.
Biologicky základní, dále nedělitelnou jednotkou nukleární rodiny je triáda matkadítě-otec. Tito tři jsou spolu také koevolučně svázaní, změny u jednoho vyvolávají
změny u dvou ostatních. K tomu, aby životní síla rodu proudila po směru času a
nikoli naopak, je třeba tuto strukturu respektovat. Její zákonitosti a také důsledky
těchto zákonitostí se pokusíme v příspěvku pojmenovávat. Neboť právě dobrá
orientace ve struktuře a dynamice rodiny je předpokladem léčebných a
podporujících aktivit pomáhajících profesí. Kromě jiného také při zvažování
přiměřené participace dětí na rozhodování ve věcech, které se jich týkají. Bude
jasnější, za jakých okolností děti přetěžujeme a za jakých je naopak příliš
chráníme a bereme jim tak jejich vlastní iniciativu.
16:00 – 16:30 Zuzana Gheza, Adéla Schwarzová (Ratolest Brno)
Název příspěvku: Dobrá praxe v zapojování dětí do rozhodovacích procesů
Anotace:
Role pracovníků Sociálně aktivizačního programu Ratolesti Brno v rámci
případových konferencí, multidisciplinarita a spolupráce při přípravě a realizaci
případových konferencí, charakteristiky úspěšně zvládnuté případové konference
a příklady dobré praxe, poznatky o účasti/neúčasti dětí na případových
konferencích.
16:30 – 17:00 Jana Levová (Spondea Brno)
Název příspěvku: Dětská přání v centru našeho zájmu
Anotace:
Představení vývoje od chápání dítěte jako partnera k praktickému uplatnění
principu zapojení dětí do spolupráce při řešení jejich obtížné situace v rámci
poskytování sociálních služeb ve Spondea o.p.s. až k programu "Dítě v centru".
17:00 – 17:30 Uzavření konference
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